
OUTUBRO de 2017

BOLETIM 
INFORMATIVO  N.º 11

Janeiro de 2021

BOLETIM 
INFORMATIVO  N.º 24

No início de um novo ano é comum formularmos um desejo 
para que o possamos colocar aos pés do Menino-Deus e da 
sua Santíssima Mãe. Talvez nos tenha passado pela cabeça 
pedir a Nosso Senhor que abrevie este tempo de pandemia 
com que nos tem sacudido – e é certamente um pedido que 
Ele não deixa de escutar e que devemos formular muitas vezes 
–, mas vale a pena aproveitar o que pode haver de proveitoso 
para nós: oferecer a Deus, com humildade, as incomodidades, 
limitações e mesmo sofrimentos grandes. Oxalá a pandemia 
nos tenha feito mais pacientes, mais piedosos, mais austeros 
connosco mesmos. Aproveito também para pedir a todos os 

Caríssimos Benfeitores,

PROPRIEDADE: FUNDAÇÃO JOANA SIMÕES ALPUY

EXPRESSÃO DO AMOR DE DEUS

benfeitores que desejem obter os recibos dos donativos feitos 
durante o ano 2020 que nos enviassem o nome completo, a 
morada e o número de identificação fiscal. 
Quanto a mim, continuo a apresentar-vos a gratidão de todos 
os sacerdotes e seminaristas a quem estão a ajudar tão 
silenciosamente: bem-hajam!



TESTEMUNHOS

Nasci na cidade de Teófilo Otoni (Minas Gerais), no sudeste do 
Brasil, e sou o mais novo de três irmãos. A nossa família é 
católica e a minha mãe foi, em grande parte, a responsável pela 
nossa educação na fé. Sendo professora, educou-nos de uma 
maneira muito justa, levando-nos a reconhecer a grandeza de 
Deus em cada acontecimento da nossa história pessoal e a 
manter com Ele uma relação íntima.
Na minha adolescência assumi uma espécie de oposição a 
Deus pelo facto de os meus pais se terem divorciado quando eu 
só tinha um mês de vida. Este facto, lamentavelmente presente 
em muitas famílias de hoje, fez da minha adolescência uma 
fase bastante complicada.
Inesperadamente, porém, apercebi-me do amor de Deus por 
mim e pela minha família, apesar das provas que tínhamos 
passado e de como o Senhor tem um profundo cuidado com 
cada um dos seus filhos. A partir de então começou uma 
verdadeira história de amor com Deus, um amor que me 
consumia tanto que não podia explicar aos meus amigos 
incrédulos e nem sequer a mim mesmo. A minha vida tinha 
mudado realmente, e cada dia procurava servir mais a Deus: era 
catequista, coordenador do grupo de jovens e partilhava a 
minha difícil experiência em reuniões de casais.
No entanto, aquilo que eu fazia na Igreja não acalmou a minha 
sede por servir a Deus e de O proclamar a todas as pessoas que 
ia encontrando, até que conheci uma comunidade católica a 
que pertenço, que se chama “Palavra Viva”.
Em 2017, depois de dois anos de experiência missionária em 
Espanha, a comunidade propôs-me ir para Roma para estudar 

Matheus Rodrigues Fonseca  |  BRASIL

Filosofia e Teologia na Pontifícia Universidade da Santa Cruz. 
Não duvidei em responder que sim, porque já sabia um pouco 
sobre o Opus Dei e tinha percebido neste carisma um zelo 
profundo pela Verdade, através da fidelidade à doutrina 
católica e ao magistério da Igreja.
Estou no terceiro ano de Filosofia e cada vez me identifico mais 
com esta matéria. Acho que isto se deve em grande parte à 
qualidade do ensino e ao testemunho dos professores que, 
além de serem profissionais dedicados a transmitir o conteúdo 
das suas disciplinas com zelo e eficiência, são cristãos 
autênticos, sobretudo muito sábios e humanos na sua relação 
com os estudantes.
Por tudo isto agradeço muito a Deus e a todos os que se 
esforçam por manter esta universidade: assim, podem 
colaborar com a missão de proclamar e ensinar todos os povos 
da Igreja universal.

“Apercebi-me do amor de Deus por mim 
e pela minha família”

“Aquilo que eu fazia na Igreja não 
acalmou a minha sede por servir 
a Deus e de O proclamar a todas 
as pessoas que ia encontrando, 
até que conheci uma comunidade 
católica a que pertenço, que se 
chama ‘Palavra Viva’”. 

Jovens da Comunidade ‘Palavra Viva’
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Tenho 25 anos e nasci em Bogotá, na Colômbia, numa família 
um pouco diferente: o meu pai já estava casado e tinha dois 
filhos, quando casou com a minha mãe, vinte anos mais nova, 
que já tinha uma filha. Desta nova união nasceu o meu irmão 
Leonardo e, dois anos mais tarde, nasci eu.
Tínhamos tudo o que julgávamos essencial para sermos felizes: 
uma empresa estabelecida em todo o país, uma casa numa das 
melhores zonas de Bogotá, viagens, etc. Até que chegou o dia 
em que o meu irmão morreu num acidente de mota, o meu pai 
entrou em depressão e a empresa abriu falência. Os meus pais 
separaram-se e vivemos muitas dificuldades económicas, 
desde lutar pela comida de cada dia até passar dois anos sem 
luz nem água, mas, apesar de tudo, sacrificaram-se para nos 
manter num dos melhores colégios da cidade.
Desde os noves anos comecei a vender doces e decidi não 
depender de ninguém, procurando ser independente e a 
melhor em tudo o que eu fizesse. A minha mãe estava muito 
focalizada no trabalho e era muito dura, o meu pai estava 
ausente. Entrei em Relações Internacionais: estudava de dia e 
trabalhava de noite, jogava futebol, era presidente da 
associação de estudantes e apaixonava-me por formar líderes.
Participava num grupo de oração que conheci em 2012 e foi a 
primeira porta para encontrar-me com Jesus. Então, comecei a 
trocar as noites de “rumba” e álcool por noites de adoração. 
Apaixonei-me pelo serviço e pela missão e começou a nascer 
em mim uma inquietação vocacional. Através de uma amiga, 
conheci a Comunidade Palavra Viva e pude visitar, durante um 
ano, alguns consagrados na Europa e fui estudar para França 
com uma bolsa que consegui. Vi que o meu caminho era a vida 
consagrada nessa Comunidade.
Para a minha família, porém, foi muito duro: não só pensavam 
que estava a perder o tempo como estava a abandoná-los no 
meio de muitas dificuldades e decidiram fechar-me as portas. 
Saí da Colômbia com uma mala e 100 dólares na carteira e um 
grande desejo de fazer a vontade de Deus.
Julgo que foi nesse momento que enfrentei o maior obstáculo: 
o meu ego. Tinha caminhado aqueles anos sempre com uma 
grande confiança em mim mesma e nas minhas capacidades. 
Mesmo estando já na Comunidade pensava que tinha chegado 
com as minhas forças, com o dinheiro que tinha conseguido. 
Podia ser pouco, mas esse pouco tinha sido eu a alcança-lo 

“Comecei a trocar noites 
de álcool por noites de adoração” 
e “apaixonei-me pelo serviço 
e pela missão”

Daniela Niño Giraldo  |  COLÔMBIA

(assim julgava dentro da minha cegueira). Pouco a pouco fui 
entendendo que a pobreza à qual estava chamada a viver não 
era só a de viver com o necessário, mas que viesse de Deus. Era 
quase impossível pensar na ideia de pedir um donativo para 
mim; preferia trabalhar, mas Deus queria que investisse todo o 
tempo na Evangelização e Ele cuidaria do resto.
Recebi então a notícia de que o meu pai tinha três tumores e 
que devia ser operado de imediato. Não sabia o que fazer, 
estando fora da Colômbia. Pensei em voltar, trabalhar dois anos, 
fazer um mestrado, ajudar economicamente a minha família e 
estar perto do meu pai. Mas a verdade é que com isso só queria 
disfarçar a minha falta de conversão, a minha falta de confiança 
em Deus.

“Para Deus não há impossíveis e 
aqui estou a estudar por pura 
providência divina”.

Ofereceram-me os bilhetes para a Colômbia, para me graduar 
na Universidade o que coincidia com a segunda operação do 
meu pai: fomos à clínica e ao fazer-lhe um novo exame viram 
que as duas massas tinham desaparecido; o meu pai não 
precisava de ser operado e Deus mostrava-me mais uma vez a 
sua infinita Providência. Ele só precisa do nosso “sim” para 
derramar as suas graças.
Numa manhã de 2019 falam-me de ir estudar Filosofia e 
Teologia na Universidade Pontifícia da Santa Cruz. Confesso 
que era um sonho feito realidade: desde o colégio que me 
apaixonava a Filosofia e quando comecei a dar os primeiros 
passos na Igreja crescia em mim uma sede enorme por 
contemplar a Verdade, por contemplar Jesus Cristo, mas não o 
esperava naquele momento.
Por um lado, sentia-me indigna pois toda a vida tinha estudado 
por motivos errados, por soberba; e, por outro, parecia-me uma 
loucura: como é que iria pagar os gastos? O visto, as viagens, a 
matrícula! Isso estava simplesmente fora da minha realidade e 
não tinha ninguém próximo que me ajudasse nesses gastos. 
Mas para Deus não há impossíveis e aqui estou a estudar por 
pura providência divina.
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SAIBA MAIS SOBRE A UNIVERSIDADE
PONTIFÍCIA DA SANTA CRUZ
SAIBA MAIS SOBRE A UNIVERSIDADE
PONTIFÍCIA DA SANTA CRUZ

A vossa generosidade permitiu que muitos 
estudantes, provenientes de diversas dioceses e 
países com carências económicas, pudessem estudar 
na Universidade Pontifícia da Santa Cruz.
Nos últimos anos, os testemunhos de diversos 
sacerdotes permitiram-nos entender com maior 
profundidade a importância da formação humana e 
espiritual que é oferecida na universidade.
Com a vossa colaboração e apoio estamos a cumprir 
uma obra que não tem limites geográficos nem 
temporais.

Ao contribuir com uma bolsa de estudo completa – 
13.500,00 € – permite que um bolseiro possa estudar na 
PUSC, pelo período de um ano, em regime de pensão 
completa (alojamento e alimentação).

Os seus donativos podem ser 
depositados na conta

(IBAN) PT50 0033 0000 0022 6040847 05

A vossa generosidade permitiu que muitos 
estudantes, provenientes de diversas dioceses e 
países com carências económicas, pudessem estudar 
na Universidade Pontifícia da Santa Cruz.
Nos últimos anos, os testemunhos de diversos 
sacerdotes permitiram-nos entender com maior 
profundidade a importância da formação humana e 
espiritual que é oferecida na universidade.

Para que um bolseiro possa estudar na PUSC é 
necessária uma bolsa de estudo anual no valor de 
€13.500. Contudo, pode contribuir com um valor 
inferior, de forma a garantir uma parte desse custo. 
Com todos os contributos estamos a cumprir uma obra 
que não tem limites geográficos nem temporais.

Os seus donativos podem ser 
depositados na conta

PT50 0033 0000 45560379693 05NOVO IBAN


